Lyndon LaRouches ånd kæmper
videre
Den 21. marts (EIRNS) – Den kinesiske præsident Xi Jinping og
hans kone Peng Liyuan skulle ankomme til Rom torsdag aften på
statsbesøget i Italien den 22.-23. marts; med ham følger en
delegation på 500, inklusive 200 kinesiske forretningsfolk.
Som Schiller Instituttets præsident Helga Zepp-LaRouche sagde
tidligere i dag, vil det tilsvarende italienske hold
sandsynligvis være betydeligt større end det kinesiske; de
involverede store tal peger på betydningen af de spørgsmål,
der skal forhandles, herunder samarbejde i tredjelande; det
historiske kinesisk-italienske memorandum om Bæltet og Vejen,
som var emnet for den, i fællesskab mellem MoviSol og
Lombardiet, afholdte konference i Milano 13. marts; dette
omfatter også udviklingen af Sicilien, hvor Xi Jinping vil
gøre sit andet stop i Italien efter Rom
De af London kontrollerede modstandsfraktioner forventede
aldrig helt noget i denne stil, og de er stadig langt fra at
kunne dæmme op for det; de forventede konsekvenser giver
allerede genlyd over hele verden. I Tyskland lagde
transportministeriet efter en ubehagelig pressehetz afstand
til BVDSI, Forbundforeningen for det tyske Silkevejsinitiativ,
som er en sammenslutning af små og mellemstore virksomheder
(Mittelstand), der ønsker at samarbejde med Kina og
Silkevejen. Men Østrigs transportminister reagerede på
rapporten om det italiensk-kinesiske memorandum ved at
erklære, at Østrig var det første europæiske land til at
underskrive et lignende.
De kulturelle og civilisatoriske konsekvenser er, som ZeppLaRouche gjorde opmærksom på i Milano, endog langt dybere.
Nu “bør man være opmærksom på”, at en så vidtrækkende
udvikling, som endog rækker længere, nemlig til det

verdensomspændende Bælte- og Vejinitiativ, som blev lanceret
af Xi Jinpings Kina i 2013, skylder dets oprindelse til
visdommen, modet, og det klare afslag på at acceptere et
nederlag, af èn mand, Lyndon H. LaRouche, Jr., der døde den
12. februar. I 1988 fremsatte LaRouche forslaget om ‘den
Europæiske produktive Trekant – Paris-Berlin-Wien’, som en
avenue af kombineret højteknologisk udvikling for Europa efter
afslutningen af Warszawa-pagten, hvilket han stort set var
alene om at have forudset fem år tidligere.
Den ‘Produktive Trekant’ var ikke umiddelbar selvindlysende
sund fornuft. Det var en ny og kreativ opfindelse, der
stammede fra dybden af LaRouches oprindelige opdagelser i
økonomi; og han og hans kone hjalp til med at udforme
pædagogiske værktøjer for at forklare det for deres
medarbejdere og andre. Den ‘Produktive Trekant’ var den
egentlige oprindelse til LaRouches ‘Eurasiske Landbro’ eller
designet af ‘Den nye Silkevej’.
Ikke så snart havde LaRouche lanceret idéen om den ‘Produktive
Trekant’, før han blev sendt i føderalt fængsel i fem år på
falske anklager. Mindre folk ville have accepteret det som et
nederlag, men LaRouche kæmpede utrætteligt videre fra
fængslet, mens hans kone ledede en kampagne for denne ide over
hele verden.
På den tid var det dog ‘ikke den vej, der skulle tages’. I
stedet for den kombinerede udvikling af Øst og Vest, for
hvilken LaRouche kæmpede så glimrende, ødelagde Margaret
Thatcher, George H.W. Bush og François Mitterrand den
tidligere Warszawa-pagt med spekulative udskejelser, samtidig
med at også Vesten blev bragt til katastrofe.
Kæmpede LaRouche-parret og tabte? Sådan forekom det på
tidspunktet – og indtil for nylig. Nu, i retrospekt, står det
klart, at ‘nederlaget’ kun var midlertidigt. De kæmpede videre
uanset hvad, og de vandt til sidst.

Nu er det op til os at kæmpe videre i samme ånd for de ideer,
kampagner og store projekter, som LaRouche har efterladt til
os. En anden af disse er at besejre det britiske kupforsøg mod
USA’s forfatning og præsidentskab. I den forbindelse gør
nylige afsløringer det klart, at den britiske ‘Russiagate’operation mod præsident Donald Trump er en udløber af det
britiske og Obamas’ fascistiske kup i Ukraine i 2014, som
Lyndon LaRouche bekæmpede og uophørligt fordømte fra dag 1.
Fakta, som nu kommer frem i lyset, hjælper os med at knuse
dette kup.

